
 شیدان وثیق  
 

 یمدن یجامعھچپ و 
 

 )بخش اول(
 

 نظرات یانگیز بنیادین و آشفتگ پرسش
  

در برلین، در  ١٩٩٩فوریھ  ١٧است كھ رفیق شیدان در  يمتن زیر گفتار
 . كانون پناھندگان این شھر، ایراد كرده است ينشست فرھنگ

 نو يطرح
 

، نھ ير مورد چپ ایرانو د -پیشھا  از روشنفكران و فعاالن چپ از سال يبرخ
. اند بحث و تأمل كرده يمدن يجامعھ يهبار در -صرفا از بعد از دوم خرداد

من نیز . اند ت بنیادین آن را مورد توجھ و تأكید قرار دادهینقش و اھم
 يسیاس يتجربھ يرا در بازبین يو عمل يخود این تالش نظر يبھ نوبھ

و نیز در  يسنت پچ يكردو عمل يكرنظام ف يام و در روند نقد و نف گذشتھ
ممكن آن، انجام  يھا از قرائت يدیگر از ماركس، یك يقرائت يراستا
 . ام داده

طرح كنم، از  يخواھم بھ صورت یك بحث پیشنھاد يكھ در این گفتار م آن چھ
 يمعنا و مفھوم جامعھ يتحول و دگرگون ربھ سی يتاریخ ينگر خالل یك واپس

 .آن و گوھرین ياساس )problematique(انگیز  پرسش است بر ي، تأمليمدن
شناسي، ھم در عنوان  و جامعھ يفلسف يیك مقولھ يبھ مثابھ »يمدن يجامعھ«

از آن پس تا . شود يدر غرب اختراع م ١٧و ھم در مفھوم، در اواخر قرن 
بیست و یكم ھستیم، تعریف این واژه، با افت  يهسد يكنون، كھ در آستانھ

 :مھم ايبھ جز یك استثن( .است ، دستخوش تغییر و تحول شدهایيھ و خیز
 يو اجتماع يفكر يهاز نو بھ صورت یك جنبش گسترد يمدن ي، جامعھ)يگرامش

ھا و  ي، تلقيتولیدات نظر. شود يد روز تبدیل ممآید و بھ  يصحنھ م يرو
ن با ای. آیند يشمار و متفاوت و متناقض از آن بھ عمل م يب يیھا تبیین

، اختالط و التقاط در تعریف يگانگ و چند يو ابھام، پیچیدگ يھمھ، ناروشن
از  يتا آن جا كھ برخ. خورند يھمواره بھ چشم م يمدن يو تفھیم جامعھ
بھ زعم . رانند يسخن م يمدن يجامعھ يامروز از افسانھ يصاحب نظران غرب

تبدیل بھ یك نگاران،  ھا، این فرمول، در دست روشنفكران و روزنامھآن
 .شده است يو قلم ي، كالميایدئولوژیك )gadjet( يباز  اسباب

- تبدیل بھ یك مقولھ يبھ سخت »يمدن يجامعھ«. علت آن نیز قابل توضیح است
و آن ھم تنھا  - يفلسف يھا نامھ در دانش. شده است يسیاس يكالسیِك فلسفھ ي

مندان  اندیش. اند دهبیش از یك ستون بھ آن اختصاص ندا  -اخیر يھا در چاپ
آن باز  يمعین برا ياند فصل كھ در این باره نظر داده يا و فالسفھ

در قرن ھفده و سپس ھگل در  ياسكاتلند -يتنھا، مكتب انگلیس. اند نكرده
 يدر نظام فلسف يمدن يمشخص و قابل توجھ بھ جامعھ يیاوایل قرن نوزده جا

بھ این موضوع  يجنب بھ طورز و یا آرنت نی يماركس، گرامش. اند خود داده
لنینیسم،  بھ ویژهپس از ماركس و  يھا و سرانجام، ماركسیسم. اند پرداختھ

 يبھ عنوان جامعھ يپدیدار. بیگانھ بودند يمدن ياساسا نسبت بھ جامعھ
، در ذھنیت توتالیترگرا و يمستقل از حاكمیت و قدرت سیاس يمدن

 .خود باز كند يابر يتوانست راھ يھا نمتوتالیترساز آن
 يهبار بھ این سو، موجب برآمدن دو ١٩٨٠ يآن چھ كھ در جھان غرب، از دھھ

آن شده است، دو  يهدر بار يپرداز و وفور نظریھ يمدن يجامعھ يھا جنبش
 »يخلق دولت«و  يسوسیالیسم استبداد ي، فروپاشيیك: باشند يم يعامل اصل

 .در غرب است »رفاه دولت« و ي، بحران سوسیال دمكراسيدر شرق و دیگر
، يسیاس يھا از پدیده ي، مانند بسیاريمدن ياز جامعھ يجنبش ھوادار

، از يشود و بھ سایر نقاط گیت ي، از اروپا آغاز ميو علم ي، فلسفياجتماع
ایران نیز،  يجامعھ. كند يموسوم بھ جھان سوم، سرایت م يھا جملھ بھ كشور



ا داشت و دارد، بھ استقبال آن پذیرش آن ر يكھ در بطن خود آمادگ
 .شتابد يم
 
 مدني و مقام آن در نوسازي چپ  يپربلماتیك مركزي جامعھ  -١
 

 .گذاریم يدر این گفتمان، سھ موضوع را بھ بحث م
و  يفكر يجنبش ياز دوم خرداد بھ این سو، ما شاھد تولد و توسعھ -یكم

 يتوان شیفتگ يرا م آنشاخص . باشیم يایران م ينظیر در جامعھ يب ياجتماع
مستقل از حاكمیت  يو شھروند يمدن يھا و فعالیت يو دمكراس يآزاد يبرا

- و دفاع از حق و حقوق جامعھ يو دمكراس يآزاد يبرا ياین دلباختگ. نامید
خاص  يھا در نزد گروه بھ خصوصتوان در سطح عموم مردم و  يرا م يمدن ي

و  يفرھنگ يجامعھ يكل بھ طورو نگاران  چون روشنفكران، روزنامھ ياجتماع
، با يشھر يھا كرده از زنان، جوانان و تحصیل يچنین در میان اقشار ھم

 .، مشاھده كرديو غیرمذھب يعقاید مذھب
ت اھمی يطرح كنم، بررس يخواھم در این قلمیار ياما آن چھ كھ من م

 يعھجام يتوسعھ يبرا يو اجتماع يساز این جنبش فكر و سرنوشت العاده فوق
بھ آن خواھد شد، اما  ياست كھ اشارات ياین مسئلھ، موضوع. ایران، نیست

 يموضوع اصل. دیگر باید بھ آن مشخصا پرداختھ شود يدر فرصت و مناسبت
" ویيجاد"بحث من در این گفتار این است كھ آن چھ كھ در قالب فرمول 

خل كشور، روشنفكران دا ياز سو بھ ویژه، امروز در ایران، يمدن يجامعھ
 يھا شرط پیش يدمكراتیك یعن يیك جامعھ يمبان شود، بیشتر، تعریف يطرح م
در . آن يو اساس ياصل يھا ياست تا تأكید بر ویژگ يمدن يجامعھ يضرور

گوناگون،  يھا از بحث يبرانگیز، در میان انبوھ پرسش يھا ينتیجھ، این ویژگ
 حتا، اگر نھ مخدوش و یا شود، مستور يسخن گفتھ م يھا از ھر دركھ در آن

 .گردند يمحو م
انگیز نشان دھم كھ پرسش يتاریخ يكنم كھ در یك بازبین يم يمن سع -دوم
آن با دولت و قدرت حاكمھ  ي، مناسبات تعارضيمدن يو بنیادین جامعھ ياصل

 -يزیست ھم دولت، یك فرایند -يمدني این رابطھ زوجین جامعھ. است يسیاس
ھمواره در  يمدن يجامعھ. اریخ را تشكیل داده استدر طول ت يستیز ھم

 يساز تعریف و مفھوم يبا حاكمیت و قدرت سیاس اش يمناسبات پیچیده و تقابل
 يهاین زوجین، ھمواره بستر یك مبارز يمناسبات متقابل و دعوا. شده است

معنا كھ بر سر  بھ این. را تشكیل داده است يو اجتماع ي، سیاسيعقیدت
 -ي، ھمواره در طول تاریخ و در شرایط اجتماعيمدن يجامعھبیین تعریف و ت

 يجامعھاین پرسش كھ . در گرفتھ است يمشخص، چالش و جدال سیاس ياقتصاد
شود و در این  يجدا و مستقل م يقدرت سیاس يھا تا چھ حد از نھاد يمدن
 تواند و باید گام بردارد، خود یك موضوع مشاجره و يخود، تا كجا م تگسس

طرفانھ و  ي، یك اصطالح بيمدن يجامعھ يدر یك كالم، واژه. مبارزه بوده است
، يسیاس يه، بلكھ فرایند تعریف آن، خود، یك مبارزاست نبوده اخنث

 .را تشكیل داده است يو فلسف ياجتماع
- بینش و عمل يخواھد خود را از منظومھ يكھ م يچپ دیگر و منتقد، چپ -سوم

آزاد و رھا   -دمكراتیك ل سویتیك آن و ھم سوسیالھم در شك -يكرد سنت
خود، باید  ايبق يقرار دارد كھ ناگزیر، برا يسازد، امروز در موقعیت

و این امر . كند يجدید بازساز يخلق و ھویت يدیگر و نوین يارزش يمبان
 يمدن يجامعھنوین نسبت بھ  ينگرش ي، ممكن نیست جز در راستايمھم و حیات

 .ياجتماع يھا ساالرانھ با جنبش جدید و غیر قیم ياتو ایجاد مناسب
 »يسیاس كار«، از »سیاست«از  جدید و دیگر يپس ما نیاز بھ اكتساب بینش

، يتاكنون يذھن يداریم كھ با الگوھا يتحول و تكامل اجتماع يو از مبان
و كیفیت  يمدن يجامعھمناسبات چپ با . نخواھند داشت يترین وجھ تشابھ كم

این چپ  يكردو عمل يفكر يسبات، بدون تردید، در كانون نوسازاین منا
 . گیرند يقرار م

 



 مدني يجامعھتبارشناسي مختصر   -٢
 

دانم كھ بھ لحاظ تبارشناسیك،  يقبل از پرداختن بھ سھ موضوع فوق، الزم م
 .را بھ اختصار توضیح دھیم يمدن يجامعھواژه 

است كھ در غرب و بھ زبان  يآن چیز ي، برگردان فارس»يمدن يجامعھ«اصطالح 
 .نامند يم Civil society يو یا بھ زبان انگلیس Societe civileفرانسھ 

، نھ در ادبیات يا در ایران، چھ پیش و چھ پس از اسالم، ما با چنین واژه
توان  يم يدر آن چھ كھ در ایران بھ سخت يیعن -و نھ در فلسفھ  يسیاس

 دشود و خو يم يفاراب يقریبا محدود بھ فلسفھنامید، كھ ت »يفلسفھ سیاس«
البتھ از . شویم يرو نمھروب -است يم از نئوافالطونیسم ھلنلھمآن نیز 

سینا و خواجھ نصیر  ي، ابوعليفاراب(است  مدینھ و انواع آن صحبت شده
، شھر پیغمبر، كھ يالنب از مدینتھ يمتفكران اسالم يچنین از سو ھم. )يطوس

اما در تمام طول تاریخ، . رب بوده، سخن رانده شده استقبال نامش یث
 ٢٠در ایران، چھ در دوران مشروطیت، چھ پس از شھریور " يسیاس ياندیشھ"

پیش و پس از  يهدكتر مصدق و چھ سرانجام در دور يدار زمام يهو در دور
 يجامعھ« يباره در يھا بعد از آن، بحث و تأمل انقالب بھمن و تا سال

 .شناسي صورت نگرفتھ استو جامعھ ين، فلسفیمتع يا بھ عنوان مقولھ »يمدن
شناسان و  از جامعھ يا پاره يدر غرب نیز، بر خالف تصور رایج و ادعا

در یونان . كنیم ي، این اصطالح را در نزد یونانیان پیدا نم"ھا ھلنیست"
عنا نداشتھ باشد، م politiqueكھ جدا و منفك از  civilبھ عنوان  يباستان، چیز

در آتن قرن پنجم پیش از میالد، دولت، سیاست و شھر در ھم آمیختھ و . است
و  يسیاس يجامعھ. ام داشتن polisدادند كھ  يیك چیز و واقعیت را تشكیل م

 از ھم جدا نبوده يفعالیت شھروند يهسیاست و حوز يه، حوزيشھر يجامعھ
را تشكیل  »يشھر -يسیاس يجامعھ«ا ی koinonia politike يو یك كلیت یعن است

در  يامور شھر یعن يهھمانا شركت شھروندان در ادار »سیاست«. دادند يم
بھ این معنا نبود كھ ھمھ نسبت بھ   isonomia .بود )Boule(شھر  يمجمع عموم

شد، بلكھ تنھا  يسان اعمال م ھمھ یك يقانون برابر بودند و یا قانون برا
آمدند نسبت بھ  يكھ شھروند بھ حساب م يكسان يھاین معنا را داشت كھ ھم

امور شھر در یك سطح و رتبھ، در  يهیا شركت در ادار يفعالیت سیاس
یك دایره نسبت  يھا برابر و ھمسان نسبت بھ یكدیگر، ھمانند نقطھ يمواضع

وجود آگورا، فقدان یك مركز . آن، قرار داشتند يبھ مركز نامرع
صورت متناوب و از طریق قرعھ ھ یت و رھبریت بگیرنده و گردش مدیر تصمیم

بینش  يدادند، تبلور عین يدر بین شھروندان كھ انجمن شھر را تشكیل م يكش
 .و سیاست بود يیونانیان از دمكراس

Civil نخستین بار در روم، در قرن اول  ياست كھ برا ياما، یك واژه التین
 يیعن  civis مربوط بھ شھر و يعنی  civilis .گیرد ي، مورد استفاده قرار ميمیالد

  civilisationي طور، واژه ھمین. باشند ينیز از ھمان ریشھ م citizenو  citoyen. شھروند
یا شھر از  cite. است يشھر، شھریت، مدنیت و شھروند يیا تمدن نیز از ریشھ

civitas گیرد ينشأت م يالتین. 
كھ مستقیما از عنوانش  یيا، در معنيمدن يجامعھخالصھ، اصطالح  بھ طور

 يمتشكل از اھال يا ، جامعھيشھر يجامعھجز  يا يمفھوم رآید، ھیچ بابرمي
كھ در یونان اختراع  يسیاس يفلسفھ يھا كھ واژه يدر حال. شھر ندارد

، )ينخبھ ساالر( يكراس و یا آریستوس )يمردم ساالر( يكراسدموساند، چون  شده
 .  كنند يمشخص را متبادر م يمعنا و مفھومو در عنوان خود،  ایيبھ تنھ
 يدھد كھ ما با تجمع ي، در خود، تنھا این معنا را انتقال ميمدن يجامعھ

كنند و بنابراین با  يم يكار داریم كھ در شھر زندگ و ھا سر از انسان
سو و با محیط خانواده و  از یك يقوم يھا يو وابستگ يو طبیع يبدو يجامعھ

 يسیاس يدر حقیقت، این فلسفھ. متفاوت است يو خویشاوند ينخو يھا يوابستگ
پس  يسیاس -يو پراتیك دوگانھ و منفك و جدا از ھم اجتماع يیونان -ستپ

، واژه و civilisو   societas جامعھ و شھر، ياز یونان است كھ از دو كلمھ
 . سازند يم »يمدن يجامعھ «را تحت عنوان  يمفھوم



رانیم، نظر بر مفھوم  يسخن م »يمدن يجامعھتراع اخ«كھ ما از  يھنگام
 .معین داریم يتاریخ -يآن در شرایط اجتماع يساز

عمال ا يھا ھا و حوزه سرانجام، اصطالح دولت در این گفتار، ناظر بر نھاد
دولت كھ از  يمقولھ يامروز يپیچیدگ. است )domination( و سلطھ يقدرت سیاس
مھم  يآن با جامعھ است، بحث ينھادینھ يھا خلھا و تدا از پیوند يجملھ ناش

خود  يند و در جاک يرا دو چندان دشوار م يمدن يجامعھاست كھ پربلماتیك 
دولت در عصر ما نیاز  ي، بحث تئوريكلبھ طوراما . بھ آن اشاره خواھد شد

 .ھ از حوصلھ این نوشتار خارج استبسیط و جداگانھ دارد ك يبھ گفتار
 
 مدني در ایران يجامعھدمكراسي با  اختالط بحث  -٣

و  يكردیم، امروز در ایران، ما شاھد عروج یك جنبش فكر طور كھ اشاره ھمان
 .ھستیم يمدن يجامعھاز  يدر ھوادار سابقھ يپردامنھ، عمیق و ب ياجتماع

- شوم، بھ نكتھ يدانم، با این كھ از موضوع بحث خارج م يدر این جا الزم م
كھ امروزه از جانب  ایيھ يپرداز ھا و نظریھ بحث. مھم اشاره كنم اي

پذیرند، با وجود استمرار  يروشنفكران و اھل قلم در داخل كشور انجام م
در ایران  يكار فكر دشدی يھا تیدگراندیشان و محدود رشرایط خفقان و ترو

آنان  ينظران و دسترس میان صاحب ياز لحاظ امكان تقابل و تبادل آزاد نظر
برانگیز، اگر نھ اعجاب برانگیز  ، تحسین...و يبھ ادبیات گوناگون جھان

 بھ طور، در مجموع و ياز این رو اگر در دوران سیاه دمحم رضا شاھ. است
شان،  صیھا و نقا عات تئوریك، با ھمھ ضعف، تأمالت و مطاليا غالب و شكننده

گرفت، امروزه،  يت مخارج از كشور صور يروشنفكران و فعاالن سیاس ياز سو
ھشتاد  و گذشتھ صد يطرفھ توان ادعا كرد كھ جریان یك يبھ حق و با جرأت م

بھ این معنا كھ غلیان . داخل كشور داده است يدرجھ تغییر جھت بھ سو
 يھا در چالش با مشكالت و معضالت و پربلماتیك يو خالقیت نظر يجنبش فكر

، ي، اجتماعي، سیاسيفلسف، در وجوه متنوع ياجتماع يهو زند يواقع
از این . تابد يجوشد و م ينھ در خارج، بلكھ در درون كشور م... و ياقتصاد

در تبعید،  و روشنفكران يجھت، بھ نظر من امروز، موضوع كار فعاالن سیاس
صمیمانھ و نیز مداخلھ و دیالوگ و  يو ھمكوش يبیش از ھر چیز، ھمراھ

در . داخل كشور است ين جنبش فكراندركارا با دست يتبادل و تقابل نظر
كوتاه  ياست كھ ما، در زیر، دست بھ نقد يو باور يیاب چنین ارزش يراستا

 يجامعھ يهاز روشنفكران داخل كشور، در بار يا و مختصر از نظرات پاره
 .      ایم ، زدهيمدن

-جامعھكھ امروز در داخل كشور، در تعریف از  ایيھ ا و تحلیلھنظر يمطالعھ
 يمدن يجامعھكھ تحت عنوان  ياز جملھ در كتاب -پذیرند ي، انجام ميمدن ي

 ٢٠در ایران انتشار یافتھ است و در آن بیش از  )نشر قطره(و جوانان 
حكایت  -اند اظھار نظر كرده يمدن يجامعھ يهبار در يك و مذھبییروشنفكر ال
ھا و  لھ از بحثدر پس یك سلس يمدن يجامعھ ياصل يكنند كھ مسئلھ ياز آن م

است، تا حد كم و  يكھ بیشتر مربوط بھ نظام قانونمند دمكراس ایيھ تبیین
 يھا شرط ھا و پیش ھا، زمینھ البتھ در این بحث. شود يمخدوش م يبیش زیاد

دمكراتیك است، غالبا و  يجامعھیك  ي، كھ ھمانا مبانيمدن يجامعھ ياصل
 يچنین نیز، اھمیت تبیین تاریخ ھم. اند مورد تأكید قرار گرفتھ يبھ درست

اما . يزنده یادان پوینده و مختار ياز سو بھ ویژه، يمدن يجامعھ يمقولھ
آن چھ كھ در تمام  ي، یعنيمدن يجامعھ يمركز يابا این ھمھ، موضوع و دعو

ساز آن بوده است، كمتر و  ساز و مفھوم طول تاریخ حیات این مقولھ، تعریف
، باز رتعاریف و تفاسی يخود را در آشفتگ يام اصلشاید ھرگز جایگاه و مق

 .یابد ينم
از نظرات صاحب نظران داخل كشور را از ھمان كتاب نقل  ایيدر زیر، فرازھ

توانند ترجمان  يھا طبیعتا نم با این تذكر كھ انتخاب این فراز. كنیم يم
این سطور را بھ مطالعھ  يهخوانند. ھا باشند مطالب آن يتمام يواقع

برانگیز این نویسندگان در كتاب نام برده  جالب و تأمل يھا بحث يجموعھم
 .  كنیم يعمیقا تشویق م



است كھ در كمال  ياجتماع افراد يمدن يجامعھ: "كند يطرح م يشیرین عباد -
حدود و حقوق و تكالیف مردم كامال . برند يبا ھم بھ سر م يو برادر يبرابر

آزاد  يهمردم و با اراد يردم است، بھ وسیلھحكومت خدمتگزار م. مشخص است
 ". شود يقانون مشخص م يد، وظایف و تكالیف بھ وسیلھوشميھا انتخاب آن
ھا و  شمارد كھ پدیده يخصوصیت م ١١ يمدن يجامعھ يمقصود فراستخواه برا - 

و  ي، اقتصاديصنف ياز جملھ نھادھا: گیرند يرا در برم يگوناگون مسایل
، انتخاب ي، توزیع قدرت سیاسي، توافق اجتماعيظام سیاس، نياجتماع

 ... سھ گانھ و غیره يگذاران، انفكاك قوا مجریان و قانون
جامعھ، مشروعیت  يخردمندانھ يسازماندھ"را  يمدن يجامعھ يدمحم مختار -

 ". كند يآزاد و حق انتخاب و مشاركت تعریف م يقدرت بر اراده
است كھ تمام امورات  يا جامعھ يمدن يجامعھ": نویسد يمحسن سعدزاده م -

تواند  يچرخند و فرد یا گروه نم يم ياراده و خرد جمع يبر پایھ يجمع
 ." خود را بر جمع تحمیل كند يھا مستبدانھ و متعبدانھ نظریھ

است كھ قانون  يا جامعھ يمدن يجامعھتصور من از : "گوید يم يعباس عبد -
 ."در آن جامعھ حاكمیت دارد

از  يا مجموعھ يمدن يجامعھ"بر این اعتقاد است كھ  ياعظم طالقان -
است كھ باید تالش كند قوانین  يانسان در این جامعھ موجود. ستا ھا انسان

را بشناسد، روابط دیگران را با خودش و خودش را با دیگران  ابق
 ...".بشناسد

كھ مدنیت و  ]ددان يم[ يا جامعھ"را  يمدن يجامعھبازرگان  يعبدالعل -
 ". در آن حاكم است يعقالنیت جمع

از ". دازدپر يم يمدن يجامعھدر دو سطح عام و خاص بھ " يمریم خراسان -
 يمتمدن یا بھ بیان يجامعھھمان  يمدن يجامعھ"نظر او، در سطح عام، 

و در سطح خاص، ". در كنار جوامع موجودات غیر انسان است يانسان يجامعھ
در  يدار در سیصد سال گذشتھ، با گسترش مناسبات سرمایھ"، يمدن يجامعھ
، يفرد يھا يت، آزادیحقوق انسان و مفھوم فرد و فرد"پیدایش  يهحوز "جھان

 . و غیره است" يحقوق شھروند
، در واقعیت موجود، يمدن يجامعھ"بر این نظر است كھ  افاطمھ محفوظ ب -

مشخص و  يلت در قالب قانون اساساست كھ تكلیف مردم و دو يا نوید جامعھ
ھا و  كردن ھا، حكم ينظم يھا و ب يپایان یافتن سردرگم يیعن. معلوم باشد

 يایجاد امنیت و آرامش و برقرار... دیكتاتورمنشانھ يھا دادن فرمان
 ..." حقوق ھمھ افراد جامعھ در مقابل قوانین يبرابر

، يصنف يھااز تشكل يا جموعھشامل است بر م يمدن يجامعھ"، يمجید دمحم يبرا -
 يھا ، نظاميعلم يھا ، انجمنيكارگر يھا مثل اتحادیھ( يو تخصص يا حرفھ
شكل گرفتھ بر اساس  يھا، گروه)يیا نظام پزشك يمانند نظام مھندس يا حرفھ
خیریھ، احزاب  يھا ، انجمنيو فرھنگ يھنر يھا انجمن(ھا ق و گرایشیعال

 ".كنند يخاص را دنبال م يتشكیالت كھ ھدف و ھر گونھ مجمع یا )...،يسیاس
كھ  يفرد يھا ، ارادهيمدن يجامعھدر "مھرانگیز كار معتقد است كھ  -

ر خود یاز نظا يھای معین است، در مجموعھ يیھا ھمواره معطوف بھ خواستھ
كھ  يفرد يھا شود از انواع اراده يم يدر نتیجھ جامعھ تركیب. یابد يم يتجل

 ". كنند يگوناگون تعریف م يھا كلخود را در جمع تش
آن  ايكھ اعض ]داند يم[ يتجمع عامل "را  يمدن يجامعھ يدمحم جواد الریجان -

 ".اند با اختیار خود در آن وارد شده" سعادت"نیل بھ  يبرا
ساختمان حیات  يبھ چگونگ يمدن يجامعھ: "نویسد يدمحم جعفر پوینده م -

 يمجموعھ: شود يخالصھ و عام چنین تعریف مگردد و بھ طور  يمربوط م ياجتماع
اقشار و طبقات مختلف جامعھ كھ  يو سیاس يگوناگون صنف يھا ھا و تشكل نھاد

بھ . برخوردار ھستند يیا حكومت از استقالل نسب يسیاس يجامعھدر مقابل 
مشخص  يدار سرمایھ يمدرن كھ با حاكمیت نظام اجتماع يعبارت دیگر در دنیا

 ".گیرد يرا در برم يغیر دولت يھا تمام نھاد يمدن يھجامعشود،  يم
صورت مطرح  ٣امروز در ایران بھ  يمدن يجامعھ"، ياز دید فریده فرھ -

تعیین كننده  يكھ در آن قانون نقش يا جامعھ يحركت بھ سو :الف. شده است
، يكھ در آن فعالیت اجتماع يزندگ يهیك نوع شیو: ب... كند يم يرا باز



 يتنظیم جامعھ یك وظیفھ يگو در مورد چگونگوقیده و بحث و گفتابراز ع
ھا  كھ در آن گروه يا جامعھ يحركت بھ سو: و ج ...گردد يم يتلق يھمگان

توانند بھ صورت مستقل و دور از دخالت دولت تشكیل داده شوند و از  يم
 ". ھایشان سرنوشت افراد جامعھ را تعیین كنند طریق فعالیت

است كھ اساس آن بر  يا جامعھ يمدن يجامعھ"پرویز ورجاوند،  "گمان"بھ  -
 يملت بستگ يو رأ و تعیین سرنوشت آن بھ خواستاستوار است  يحاكمیت مل

و  يملت و خدمتگزار آن است و منابع طبیع يدارد و دولت در آن برگزیده
جامعھ است نھ در انحصار یك اقلیت  يقدرت تولید در خدمت رشد و توسعھ

 ".محاك
: كند يرا در سھ نكتھ خالصھ م يمدن يجامعھ، يو سرانجام، ابراھیم یزد -
 ياساس يھا يحاكمیت از آن مردم است و حقوق و آزاد يمدن يجامعھدر   -١"

 يگرای قانون و قانون يمدن يجامعھدر   -٢. ملت بھ رسمیت شناختھ شده است
، ي، اجتماعي، سیاسيادتكثر و تنوع اعتق يمدن يجامعھدر   -٣حاكم است و 

 ".قبول شده است يبھ عنوان یك اصل انسان
 يمدن يجامعھ آید كھ در برابر پرسش ياز مجموعھ تفاسیر و تعاریف فوق برم

 يیك ال يشان، شاید بھ استثنا ھا، در اكثریت غریب بھ اتفاق چیست؟، پاسخ
و  يعدو نفر چون پوینده، بیشتر از ھر چیز ناظر بر مشخصات نظام اجتما

با . آن است يهمتعارف و شناختھ شد ي، بھ معنايموسوم بھ دمكراس يسیاس
- جامعھپیدایش یك  رو انصراف ناپذی ياساس يھا این كھ این مشخصات پیش شرط

تعریف آن بھ شمار  دخو يمنزلھ توانند بھ يمدرن است، اما نم يمدن ي
 يجامعھاز  يا ھزیرمجموع يبھ مثابھ يمدن يجامعھبھ عبارت دیگر، . آیند

حال پرسش این است . گردد ينم يھمان شود و این يدمكراتیك با آن مترادف نم
یا معادل  يدمكراس ي و ھمھ جانبھ ياستفاده از اصطالح غن يكھ چرا بھ جا

 يجامعھمضامین و مشخصات  يكوشیم، ھمھ ي، بھ زحمت ميساالر آن، مردم يفارس
و  ي، اجتماعيفرد يھا يانون، آزاد، حكومت قيحاكمیت مل يدمكراتیك یعن

، شكل حكومت و يو اجتماع ي، انفكاك قوا، حق انتخاب، حقوق فرديسیاس
 تعریف و توضیح دھیم؟ »يمدن يجامعھ« يهغیره را در قالب واژ

 يهدوم این گفتار، در شمار طور كھ در بخش ، ھمانيمدن يجامعھ يمقولھ
 يخواھد یك مسئلھ يو چھ امروز، م آینده، توضیح خواھیم داد، چھ در گذشتھ

ویژه، یك معضل بنیادین، یك پربلماتیك خاص را، در مناسبات با قدرت 
توان صرفا بر  يرا نم يمدن يجامعھدر نتیجھ تعریف . ، مطرح كنديسیاس
تقلیل، اگر نھ،  يعام دمكراس يبر مبان يھا و بستر پیدایش آن، یعن زمینھ

دمكراتیك،  يجامعھ، در بطن یك يمدن يجامعھبھ عبارت دیگر، . تحویل داد
 يآمیز ست و در نتیجھ اختالط و درھما خود را دارا يهو ویژ يا ریشھ يبحث

این مقولھ، ھم  يرندگو ب يدمكراتیك، از ویژگ يجامعھاین بحث با مباحث 
 .كاھد ي، ميو عمل يو ھم سیاس يو اجتماع يبھ لحاظ فلسف

. اند تأكید كرده يیك نكتھ مھم و اساس ير روالبتھ غالب این روشنفكران ب
و داوطلبانھ در ، شھروندان آزادانھ يمدن يجامعھو آن این است كھ در 

مستقل از دولت و  يو سیاس ي، فرھنگي، اجتماعيصنف ياھھا و تشكل انجمن
خود  يھا شوند و در دفاع از حقوق و خواستھ يمتشكل م ياحزاب و قدرت سیاس

 يجامعھمناسبات یك  يشود ھمھ يجا كھ كوشش م اما از آن .كنند يمشاركت م
 شکل قولھ بھتوضیح دھند، این م »يمدن يجامعھ«دمكراتیك را تحت عنوان 
توان  يآید كھ با توسل بھ آن گویا م يدر م اگشیك فرمول سحرآمیز و مشكل

 حتادمكراتیك و  مسایلو ھمھ  ي، سیاسي، اقتصاديمعضالت اجتماع يتمام
 .جامعھ را حل و فصل كرد" يیالیستسوس"

. باشند يتر م تر و دقیق ھمھ جانبھ يدر این میان، نظرات پوینده و مختار
و  يفلسف يھا بیشتر از دیگران نسبت بھ مبانشاید بھ این دلیل كھ آن

اما با این ھمھ، . اند داشتھ ایيدر اروپا آشن يمدن يجامعھبحث  يتاریخ
 .از ابھام نیست ياز موارد خال يا ھا نیز در پارهبرخورد آن

 يسازمانیاب" :گوید يم يمدن يجامعھدر تعریف از  يبھ عنوان مثال، مختار
است  يمزدبر يھا جامعھ كھ مستقل از حكومت و فعالیت يعموم يهو رشد حوز

ھرگونھ اجحاف بھ حقوق شھروندان از  يتا ھم حكومت كنترل شود و ھم جلو



و یا . )ھمانجا، تأكیدات از ماست(" تھ شودفگر يو اقتصاد يلحاظ سیاس
، با این كھ يشناسان غرب از جامعھ يا نظرات پاره يپوینده در راستا

كند  يم يدھد، اما سع يبھ دست م يمدن يجامعھ يمبسوط از تاریخچھ ياطالعات
 .را در یونان پیدا كند يمدن يجامعھ يمقولھ يھا ریشھ

واھد آمد، ما نشان خواھیم داد كھ آینده خ يهدر آن چھ كھ در شمار
، یي، تولید كااليدار ریشھ در پیدایش اقتصاد سرمایھ يمدن يجامعھاتفاقا 

كار و روابط  يخرید و فروش نیرو يهبنابراین حوز. تجارت و مبادلھ دارد
-جامعھ، يدر نتیجھ، بر خالف استنباط مختار. گیرد يرا نیز در بر م يمزدبر

 ایي، فضياز اجحافات اقتصاد يخال ایيپیدایش فض يمعنااتفاقا بھ  يمدن ي
 يو در نتیجھ سیاس ي، طبقاتي، اجتماعياز اختالفات و تعارضات اقتصاد يتھ

را  يمدن يجامعھ يھا، خود، منشأ دینامیسم درون بلكھ این است نبوده
چنین،  ھم. كنند يآن شركت م يساز و مفھوم يساز ، در تعریفنددھميتشكیل 

 بھ ویژه، كھ محصول عصر مدرن است، يمدن يجامعھ يھا ر یافتن ریشھد كوشش
در چارچوب  يمدن -يكھ تقسیم كار سیاس ایيدر فض يدر یونان باستان، یعن

polis د بلكھ نكميبھ پیشرفت بحث ن ينداشتھ است، چندان كمك يمعنا و مفھوم
 يمروزطور كھ نشان خواھیم داد، طرح پربلماتیك ا تواند، ھمان يم حتا

 .را با مشكل مواجھ سازد يمدن يجامعھ
   


